
Januar 2023 – 56. årgang
www.egif.dk

DILETTANT
Endelig !
Erritsø Dilettanterne er SÅ klar til 2023 ...

Lørdag d. 25.02 – kl. 18.00
Søndag d. 26.02 – kl. 16.30
Tirsdag d. 28.02 – kl. 18.00

Lørdag d. 04.03 – kl. 14.00
Søndag d. 05.03 – kl. 14.00
Se program inde i bladet...



Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

v/ Lone Eriksen
Gl. Landevej 30
7000 Fredericia
www.gardeniablomster.dk

Erritsø Bygade 97  

7000 Fredericia

Tlf. 75929535 

www.blikfang-optik.dk

Få dit OK kort knyttet til sponsor kontrakten med 
EGIF’s  venner og støt samtidig EGIF’s ungdom

ERRITSØ BUTIKSTORV
76 20 38 00
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ERRITSØ - AFDELINGEN

SANNE  GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø

Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN

LISE GERDES
Anders Billesvej 11, Fredericia

Tlf. 75 92 55 88

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@mail.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael S. Nielsen

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Tlf. 76 20 70 30

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

Erritsø bygade 26, Erritsø - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 17 46 - Biltelefon 51 20 86 01

Michael S. Nielsen
Tlf. 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Mail. erritsoblik@gmail.com

HOVEDBESTYRELSEN

Hovedgeneralforsamling
Afholdes torsdag den 23. februar kl. 18.30 i EGIF Fodbolds klubhus 
(ligger ved kunstgræs banen).

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Torben K.



WWW.THANSEN.DK 
KUNDESERVICE 31 31 31 31

AUTORESERVEDELE       AUTOUDSTYR       MOBILTILBEHØR       CYKLER        DÆK OG FÆLGE       SCOOTER       CAMPING      MARINE

MERE END 

400.000  
dele på lager

 
AUTO-

RESERVEDELE
til gamle og  

nye biler

CYKLER 
til hele  

familien

alt i 
UDSTYR  
til bilen

  Noget for  
hele familien  
– far og mor, storesøster og lillebror ... og bilen ...

REDAKTION
Kurt Hansen – Annoncer
Tlf. 75 94 29 50 – 22 15 21 50
Engtoften 10, 7000 Fredericia 
E-mail: engtoften10@mail.dk

Ruth Hansen – Stof
Tlf. 50 48 11 52
Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
Sendes direkte til:  
e-mail: andershpd@mail.tele.dk

Deadline for stof til ”Sport februar 2023” er 
søndag den 19, feb. – udkommer 8. marts.

Øvrige deadlines 1. halvår 2023 er:  
16. mar. – 16. apr. – 21. maj

Ret til ændringer forbeholdes 
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EGIF TENNIS & PADEL

DRØMMER VI  
ELLER ER VI VÅGNE?
EGIF Tennis & Padels formand Hans 
Martin Brøndum måtte lige knibe sig 
selv en ekstra gang i armen, da han 
holdt tale til den officielle åbning af det 
nye ketchercenter i Erritsø søndag 
d. 15. januar.

Det ville vi nok have sagt, hvis vi i januar 
2020 havde kunnet se frem til denne 
dag 3 år senere, lød det blandt andet i 
formandens tale. 

Det flotte ketchercenter er nu en realitet, 
og det har været en hektisk start for 
blandt andet EGIF Tennis & Padel. 

Et åbent hus-arrangement for padel i 
december, åbent hus for tennis i januar 
og her senest altså deltagelse i EIC’s 
officielle åbning og indvielse. 

Dertil kommer en lang række løbende 
klubaktiviteter henover næsten alle 
ugens dage. 

Nu håber vi bare på, at endnu flere 
medlemmer vil spille indendørs tennis 
og padel, siger formand Hans Martin 
Brøndum. 

44
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SJOV LØRDAG
Vi har indtil nu i denne sæson 
afholdt 3 lørdage med Sjov Lørdag, 
og der har været en meget stor 
tilslutning. 

Lørdag den 25. februar 2023
er der så igen mulighed for at have 
det sjovt i Erritsø Idrætscenter fra 
kl. 18.30 – 21.30.

Der er følgende aktiviteter: Fodbold, 
håndbold, badminton, mini-tennis, 
springgymnastik med airtrack, bord-
tennis, svømning samt E-Sport.

Fra 20.30 – 21.30 er der Mini-
diskotek i Multisalen.

Man kan også bare hygge sig i 
cafeen, men der serveres IKKE 
alkohol. Sportssko til indendørs 
brug skal medbringes. 

Det koster stadig kun kr. 25,- at 
deltage. De forældre, som led sager 
deres børn, må gratis benytte 
Fitnesscentret, og som noget 
nyt må de nu også prøve at spille 
padel-tennis.

Næste Sjov Lørdag afholdes til 
efteråret.

Kurt Hansen, Tlf. 22 15 21 50
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ÅBNINGSFEST 15. JAN.
Så kom dagen, hvor vi officielt fik åbnet 
vores nye ketchercenter. 

Viceborgmester Søren Larsen klippede 
den røde sløjfe, og kunne officielt kalde 
ketchercenteret for åbent. 

Ligeledes var der taler af Peder Tind, 
Anders Axø, og Hans Martin Brøndum, 
som alle har haft en stor rolle i dette 
projekt.

Ketchercenteret har været det sidste 
delprojekt, af et større projekt, som 
nu står helt færdigt. Et projekt der har 
været undervejs gennem en længere 
periode og som vi kan takke Fredericia 
kommune for, er blevet til virkelighed.

Vi er meget ydmyge, stolte og taknem-
melige for, at vi nu kan byde alle vores 
gæster velkommen til et topmoderne 

Idrætscenter, som efterhånden tilbyder 
mange former for idræt og fællesskaber.

Mulighederne for Erritsø Idrætscenter 
er mange, og udviklingen af centeret er 
noget vi hele tiden har fokus på.

Et stort TAK skal det lyde til alle.
Fredericia kommune, foreningerne, sam-
arbejdspartnere og et forretningsudvalg, 
som brænder for Erritsø Idrætscenter. 

En speciel stor tak skal det lyde til alle 
medarbejderne i Erritsø Idrætscenter.  
De har ydet en kæmpe indsats gennem 
hele processen, og har og er med til at 
gøre en stor forskel i hverdagen. 

Tak til alle som mødte op på denne spe-
cielle dag, og alle dem som vi møder i 
Erritsø Idrætscenter hver dag!

Mette Dahl Vindeløv
Centerleder

ERRITSØ IDRÆTSCENTER
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ERRITSØ IDRÆTSCENTER
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FODBOLD

KONTRAKT
Den tidligere Erritsø spiller Mads Bo 
Ottesen har skrevet kontrakt med 
Sønderjyske Fodbold.

Det 15-årige forsvarstalent spiller fast 
på Sønderjyskes U17-ligahold og har 
gennem en stærk halvsæson vist sig 
som en spiller for fremtiden, hvilket nu 
har resulteret i den første kontrakt.

Sidste sommer kom Mads Bo til 
Sønderjyske fra Kolding, hvor han ellers 
har spillet de seneste år. Inden da havde 
han spillet alle årene hos EGiF Fodbold.

Stort tillykke til Mads Bo 
med kontrakten.

Karsten P

GENERALFORSAMLING
EGIF Fodbold afholder ordinær 
generalforsamling.

Mandag den 6. marts 2023 
kl. 18.00 i Mødelokale 3 i EIC. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Forslag, der ønskes behandlet på 
mødet, skal sendes på skriftligt til 
formanden senest den 27. februar 
på formand@egif-fodbold.dk.

8



FODBOLD

STØVLESPILLET - VINDERE:

VINDERE NOVEMBER 2022 DECEMBER 2022

SSTTØØVVLLEENN  11

Gevinst Lod Navn Lod Navn
Kr  300,00 79 Mads Hansen 57 Jytte Gondermann
Kr  200,00 76 Flemming Nielsen 23 John Andersen
Kr  100,00 29 Inger Marie Lindberg 10 Finn Pedersen
Kr  100,00 19 Lena F. Frank 81 %
Kr  100,00 35 Flemming Nielsen 93 %
Kr  100,00 61 % 69 Jette Madsen
Kr  100,00 41 % 73 %

SSTTØØVVLLEENN  22

Gevinst Lod Navn Lod Navn
Kr  300,00 118 % 143 %
Kr  200,00 191 Per Feddersen 123 Mads Hansen
Kr  100,00 194 % 152 %
Kr  100,00 158 % 181 %
Kr  100,00 117 % 156 Rigmor Toft
Kr  100,00 102 % 103 %
Kr  100,00 112 % 133 %

Udtrukket af: Keld Wesenberg

Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto.

Deltag i STØVLESPILLET og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling!

Henvendelse:   Karsten Pedersen, tlf. 28 72 40 38 eller Flemming Nielsen tlf. 22 83 55 77
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FORÅRSSÆSON
OG VINTERFERIE
Gymnastikken er nu godt i gang igen 
ovenpå julepausen. Træningerne startede 
for alle hold igen onsdag den 4. januar.

Det er dog ikke for sent at starte på et 
hold efter jul, hvis du føler lyst eller behov 
for god motion - vi har masser af tilbud at 
vælge imellem. Mød evt. op på et hold og 
få en prøvetime inden du bestemmer dig. 
Tilmelding foregår online på vores hjem-
meside www.egif-gymnastik.dk hvor du 
også kan læse mere om holdene. 

NB! Ved tilmelding efter jul opkræves 
kun ½ kontingent.

Bemærk at pga. vinterferie 
er der ingen træning i hele uge 7.

Desuden er vi i gang med at plan-
lægge sommergymnastik, som er ca. 
10 træninger med start omkring uge 12-
13. Det program forventes klar i løbet 

af februar. Følg med på vor hjemmeside 
www.egif-gymnastik.dk.

OPVISNINGER
Tiden nærmer sig for forårsopvisningerne 
i gymnastik og de hold, der skal til op-
visning, er i fuld gang med opvisnings-
programmet.

Lørdag den 18. marts 2023 har vi vor 
egen forårsafslutning i Erritsø Idræts-
center, hvor mange af vore forskellige 
gymnastikhold viser, hvad de har arbejdet 
med og lært hele vinteren.

Forårsafslutningen bliver i år afviklet 
ud i et med start om formiddagen. Det 
bliver en god blanding af egne hold, 
og desuden har vi også nogle spæn-
dende gæstehold samt instruktørholdet 
på programmet. Så snart programmet 
er fastlagt, vil det kunne læses på vor 
hjemmeside. Vi glæder os til at se mange 
gymnaster og tilskuere denne dag.

GENERALFORSAMLING
EGIF’s Gymnastikafdeling 
afholder generalforsamling

Torsdag den 30. marts 2023 
kl. 19.00 i Erritsø Idrætscenter

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før.

Vi håber, at mange vil møde op og høre om gymnastikafdelingen.

GYMNASTIK
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GYMNASTIK

Flere unge hold tager også til andre 
stævner og opvisninger, og i år deltager 
de i DGI-Huset, Vejle den 11. marts og i 
Fredericia Idrætscenter den 2. april.

Det kan anbefales at tage til disse op-
visninger og se både vore egne hold, 
men også hold fra andre foreninger og 
efterskoler – det er en stor oplevelse, 
idet opvisningerne er højdepunktet for 
de fleste gymnaster.

JULELEDER-MØDE
Lørdag aften den 26. november var der 
juleledermøde for foreningens instruk-
tører og hjælpere i EIC. Inden juleleder-
mødet var der mulighed for at mødes 
i rødt og hvidt sammen med alle de 
andre afdelinger til fodbold-VM kamp på 
storskærm i hal 1. Et godt arrangement 
selvom kampen jo ikke gik for godt.

Men feststemningen kom op, da vi fort-
satte med julefrokosten i gymnastikregi. 
Det var en rigtig sjov og hyggelig aften 

med god mad fra Sanne i caféen, og 
hvor alle – selv med stor aldersspred-
ning – hyggede sig gevaldigt med for-
skellige underholdende indslag, som 
Alberte fra Ungeteamet havde taget 
med. Rigtigt godt gået Alberte.

Og der var igen i år en rigtig pakkeleg, 
hvor der var stor kamp om de spændende 
pakker lige indtil uret ringede.

Julenissepigen kom også forbi denne 
aften – ikke for at dele julegaver ud til 
de engagerede instruktører og hjælpere 
– men for at få taget mål til julegaven, 
som I kan se i anden artikel.

NYTÅRS TAFFEL
Kan Dronningen – så kan Gymnastik-
afdelingen da også. Torsdag den 11. 
januar var gymnastikkens instruktører 
og hjælpere inviteret til Nytårstaffel 
med lidt godt til ganen og med uddelingen 
af julegaven for 2022.

Det var rigtigt hyggeligt at mødes efter 
jule ferien og få kick-startet forårs sæ-
sonen. Der var rigtig nytårsstemning 
med champagne galop i højtaler og 
chips på bordet. Og så blev der selvfølge-
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lig leget bagvendt Kongens efterfølger 
samt Til te hos dronningen. Begge lege 
til nogen udfordring for en del af instruk-
tørerne – vi nævner ingen navne.

I løbet af sammenkomsten blev sæson-
ens julegave uddelt – det blev til flotte 
nye jakker.

GYMNASTIKAFD. 
PÅ INSTAGRAM
Viste du at du også kan følge gymnastik-
afdelingen på Instagram? Hop på Insta-
gram og find os ved at søge egif_gym.

Her kan du følge sæsonen i billeder og 
videoklip fra forskellige hold. Se også 
her en stor del af instruktørgruppen i de 
nye jakker.

Lars L.

GYMNASTIK
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Støt vores annoncører/sponsorer
- de er med til at gøre det muligt ...

•  Andresen VVS

•  Autohuset Vestergaard

•  Bladtkramer Malerentreprise

•  Fri BikeShop 

 v/Henning Madsen

•  Gardenia Blomster Fredericia

•  OK Snoghøj & Butikstorvet

 - støtter EG&IF’s ungdom

•  KM Telecom Danmark A/S

•  KD Design 

•  Tømrerfirmaet Larsen & Koch

•  Malerfirmaet  

 Svend Åge Hansen & Søn a/s

•  Restaurant Oven Vande 

 ved Volden

•  Snedker- & Tømrerforretning

 R. A. Ussing & Søn A/S

•  SuperBrugsen

 Erritsø Butikstorv

•  Advokatgruppen

•  Byens Brød Erritsø

•  BT Gulve & Gardiner

•  Clinique Body Guide

•  RSM Revision

•  Byens Bilpleje

•  D-E-P

•  Fotograf Helle Andersen

•  Fredericia Shipping

•  Hansen El

•  Kentaur

•  Miami

•  Middelfart Sparekasse

•  NH Billund

•  Serviceforbundet

•  Stark

•  Zoffmann Optik

•  EWII

“ Komtessen fra 
Bagerforretningen ”

i Erritsø Forsamlingshus

Opføres af Erritsø Dilettanterne
•  Lørdag d. 25.02.23 kl. 18.00  •  Søndag d. 26.02.23 kl. 16.30 

•  Tirsdag den 28.02.23 kl.  18.00 •  Lørdag d. 04.03.23  kl. 14.00  
•  Søndag d. 05.03.23 kl. 14.00   
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Erritsø Dilettanterne 2023 

Eftermiddagsforestillinger:

• Søndag  26. febr.  kl. 16.30
• Lørdag   04. marts  kl. 14.00
• Søndag   05. marts  kl. 14.00
(døren åbnes en halv time før forestillingerne)

  Pris: 175 kr. - inkl. kaffe og kage i pausen

Aftenforestillinger:

• Lørdag  25. febr.     kl. 18.00
• Tirsdag 28. febr.  kl. 18.00
(døren åbnes en halv time før forestillingerne)

 Pris: 325 kr. - Forestilling, velkomstdrink og buffet  
 Inden forestillingen serveres lækker buffet  fra 
 EICafeen i Erritsø Idrætscenter

Bemærk:
Billetter til ALLE forestillinger købes i Kiosken i SuperBrugsen på 
Butikstorvet – OGSÅ til eftermiddagsforestillingerne!
Eventuelt resterende billetter til eftermiddagsforestillingerne købes 
ved indgangen.

Forsalg starter mandag den 6. februar 2023.

Bordbestilling til aftenforestillinger sker hos Torben Krogh fra  
mandag d. 6. februar– tlf. 9137 5079 hverdage mellem kl. 17 og 20.

                Komtessen fra bagerforretningen 

Årets forestilling:

Uha Uha ...
Vi skal møde greveslægten Von Zahlenfeldts efterkommere, og der 
skal findes en arving til godset ...
Finder vi nu den rette ? Er det måske Katharina, der er gift med den 
lokale bagermester Orla, som er vild med Viking Lotto...?
Og så kan slaget ellers gå sin gang ...

På scenen møder du de trofaste og de nye, frivillige og glade  
amatører, der som sædvanlig er instrueret af Michael Kristensen 
– Glæd jer !

På scenen
• Orla Jensen, bagermester   Lars Zoffmann
• Zuleima, ekspeditrice   Karin Tuxen
• Katharina,  Orlas hustru    Brit Borring Jakobsen
• Sofia von Zahlenfeldt, grevinde   Jette Mogensen
• Helmuth Holdt, gammel kammertjener  Herluf Nørskov
• Siegmundt Vinterseer, tysk hertug  Jens Molbo
• Lise, Annes datter    Maria Lantau
• Anne, Lises mor    Lone Eriksen
• Sofus, den naive landbetjent   Jan Bjærre

Bag og foran scenen: 
• Kurt Dahl     1. Scenemester
• Palle Mogensen    2. Scenemester  
• Asger Veje      2. års elev
• Bente Stricker    Suffløse

ERRITSØ G&IF
www.egif.dk
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•  Malerfirmaet  

 Svend Åge Hansen & Søn a/s

•  Restaurant Oven Vande 

 ved Volden

•  Snedker- & Tømrerforretning

 R. A. Ussing & Søn A/S

•  SuperBrugsen

 Erritsø Butikstorv

•  Advokatgruppen

•  Byens Brød Erritsø

•  BT Gulve & Gardiner

•  Clinique Body Guide

•  RSM Revision

•  Byens Bilpleje

•  D-E-P

•  Fotograf Helle Andersen

•  Fredericia Shipping

•  Hansen El

•  Kentaur

•  Miami

•  Middelfart Sparekasse

•  NH Billund

•  Serviceforbundet

•  Stark

•  Zoffmann Optik

•  EWII

“ Komtessen fra 
Bagerforretningen ”

i Erritsø Forsamlingshus

Opføres af Erritsø Dilettanterne
•  Lørdag d. 25.02.23 kl. 18.00  •  Søndag d. 26.02.23 kl. 16.30 

•  Tirsdag den 28.02.23 kl.  18.00 •  Lørdag d. 04.03.23  kl. 14.00  
•  Søndag d. 05.03.23 kl. 14.00   
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EFTERLYSNING
Gymnastikafdelingen leder efter nye instruktører og hjælpere til 

kommende sæson. Heldigvis forsætter en god del – men der er også 
nogle, der næste sæson skal bruge sin energi på andre ting. 

 
Derfor udsender programudvalget denne efterlysning:

SIGNALEMENT:
o frisk og engageret…og
o hjælpsom og fuld af godt humør…og
o  nysgerrig og ikke bange for at tage ansvar…og
o  gl. gymnast/instruktør og rigtig gerne springinstruktør…eller
o mod på at blive ny instruktør/springinstruktør

SIDST SET:
o  vente på at blive gammel nok som instruktør/hjælper  

(være fyldt 13 år, dvs. gå i min. 7. kl.)…eller
o  på vej hjem fra efterskole fuld af krudt og energi…eller
o  brænde for at være frivillig i forening…eller
o  klar igen efter en pause fra instruktørgerningen, mens egne børn 

trak ressourcerne… eller
o  flyttet til byen og lede efter en gymnastikforening, der kan bruge 

lige præcis dig

DUSØR:
o  varm velkomst i en sund forening med glade ”kollegaer”
o  mulighed for betalt kursusaktivitet
o fælles oplevelser og arrangementer
o søde og nysgerrige gymnaster
o naturlig lederudvikling

HENVENDELSE:
Hvis du selv er den, vi søger eller du kender én,  
så er du meget velkommen til at kontakte os:
 
Lars L 99 55 29 35 / Heidi 40 14 65 95 / Marianne 23 66 18 13

GYMNASTIK

17



TURNERING I GANG
En ny fed håndboldturnering er skudt i 
gang for alle vores forskellige hold. Vi 
glæder os til at følge dem alle og er tak-
nemmelig for alle de medlemmer vi har, 
der render rundt og repræsenterer sporten 
og selvfølgelig Erritsø Håndbold.

NY SPONSOR
Lokal og loyal - sponsor Estate – Dame 
senior viser stolt nyt spillertøj frem, 
hvor Estate logoet selvfølgelig var selv-
skrevet: Overskriften siger det hele.

På Dame Seniors vegne takker vi endnu 
en gang mange gange Peter fra Estate 
for at han har reddet os på målstregen 
og dermed er vi stolte af nedenstående 
holdbillede, hvor Estate logoet tydeligt 
ses. Vi har kun positivt at sige omkring 
Estate og det engagement de ligger i det 
lokale miljø omkring Erritsø Håndbold-
forening. Det er uundværligt og virkelig 
værdsat. 

En kæmpe tusind tak, siger Tanja 
Møllebæk på vegne af Dame Senior.

VI GIVER IKKE OP 
I ERRITSØ HÅNDBOLD 
I bestyrelsen fortsætter arbejdet med at 
få idéer til at få flere nye medlemmer til. 
Vi er sårbare på flere årgange og håber 
at kunne finde en måde at få årgange 
som U8, U9, U11, U13, U15 og Dame 
Senior til at vokse.

Vi har fundet mange dygtige trænere, 
hjælpere samt holdledere til årgangene, 
men der kan altid bruges flere hjælpere 
til forskellige opgaver. Så har du bare 
den mindste lyst til at høre mere eller 
vil hjælpe så kontakt Tanja Møllebæk 
på: 22 79 26 31. Spørgsmål og kommen-
tarer kan også altid stilles på vores åbne 
Facebook side: Erritsø Håndbold.

HOLDFÆLLESSKAB
Holdfælleskab med Taulov, 
U11-piger bliver i håndboldsporten

En redning af vores U11 piger blev et 
holdfællesskab med Taulov, hvor alt det 
praktiske og samarbejdet er ved at gå 
op i en højere enhed. Vi ser frem til 
samarbejdet og er glade for stadig at 
kunne holde pigerne i håndboldsporten.

AFSLUTNINGSVIS 
Vi takker som altid alle jer der er en del 
af Erritsø Håndbold og støtter op om 
klubben. Det er vi så glade for - uden jer 
og alle de frivillige havde vi ikke hånd-
bold. Vi ses i hallen.

På vegne af Erritsø håndboldbestyrelse 
Tanja

HÅNDBOLD
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RUGBY SENIOR
ÅRETS SENIORSPILLER
Sidst i november afholdte førsteholds-
truppen sin årlige afstemning om, hvem 
der kunne kalde sig årets seniorspiller 
2022. Det blev trekvartbacken Andreas 
Raun, 22 år, som fuldt fortjent løb med 
titlen. 

Andreas debuterede som 18-årig, oveni-
købet i rollen som målscorer. Det var i en 
træningskamp hjemme mod Roskilde i for-
året 2018. I den følgende kamp, en pokal-
kvartfinale hjemme mod Hundested, 
blev han matchvinder. Efter et solo løb 
over trekvart banelængde.

Andreas er ikke stor af natur, men han 
er benhård og lynhurtig. Den perfekte 
wing eller fullback, offensivt som defen-
sivt. Og så er han flittig med sin træning 
og rigtig rar at omgås. 

STORT TILLYKKE til Andreas 
– årets seniorspiller 2022!

NYTILFLYTTET
I december flyttede irske Graham 
O'Riordan og hans danske kæreste 
Anine til Erritsø. Til sin store overraskelse 
fandt Graham hurtigt ud af, at der ligger 
en rugbyklub nærmest lige om hjørnet 
fra deres nye hjem.

Graham, der er 34 år, har en BSC Sports 
and Exercise Science uddannelse fra 
University of Sunderland. Han har arbejdet 
professionelt med rugby i Wales og se-
nest som Performance Analyst hos det 
skotske hold Glasgow Warriors, hvor 
han analyserede kampe og træning.

Graham fortæller, at han og Anine har 
slået sig permanent ned i Erritsø. Vi har 
budt Graham, der taler fint dansk, og 
Anine velkommen i vores klub. I øvrigt 
leder Graham i skrivende stund efter ar-
bejde. Alt har interesse.

RUGBY
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RUGBY

REALSKOLEELEVER 
PRØVEDE RUGBY
Kort før jul havde eleverne fra 6. - 9. år-
gang idrætsdag i EIC, hvor der blev dy-
stet indendørs og udendørs. For eksem-
pel brugte 9. årgang dagen på at spille 
rugby. De havde en fest, selvom vejret 
ikke var indbydende. Fra vores klub del-
tog ungdomstræner Thor Lütje Hansen 
samt Jonathan Bach Iversen og Per 
Søndergaard fra vores førsteholdstrup.

TAK til Fredericia Realskole for besøget. 
Det var en dejlig dag i jeres selskab.

NYTÅRSKUR
Som noget nyt inviterede vi nytårsaf-
tensdag til champagne og kransekage i 

vores klubhus. Det blev et tilløbsstykke, 
da næsten 40 medlemmer, sponsorer 
eller venner lagde vejen forbi fra kl. 11 
til 13. Vi gentager succes’en til nytår.

BIOGRAFREKLAME
Som noget nyt kører rugbyafdelingen 
en biografreklame i Panorama. Videoen 
er produceret af Ole Bang og hans søn 
Jeppe. Optagelserne fandt sted hen 

18/03 Lørdag Træningskamp Erritsø CSR

15/04 Lørdag 1. runde, 2. div. vest Erritsø RC Odense

13/05 Lørdag 2. runde. 2. div. vest Aalborg/Holste-
bro

Erritsø

27/05 Lørdag Pokal-semifinale Modstander og 
sted oplyses i 

27. marts

 

03/06 Lørdag 3. runde, 2. div. vest Erritsø Aarhus RK II

10/06 Lørdag 4. runde, 2. div, vest Odder RK Erritsø

26/08 Lørdag 5. runde, 2. div. vest Erritsø Aalborg/Hol-
stebro

09/09 Lørdag 6. runde, 2. div. vest Aarhus RK II Erritsø

07/10 Lørdag 7. runde, 2. div. vest RC Odense Erritsø

14/10 Lørdag 8. runde, 2. div. vest Erritsø Odder RK

21/10 Lørdag Pokalturnering 
2023/2024, 1. runde

 Lodtrækning i 
okt. 2023

Kampplan for førsteholdet i 2023 (ret til ændringer forbeholdes)
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RUGBY

over efteråret og i starten af vinteren. 
Reklamen kører i tre måneder og kul-
minerer til marts, hvor vi holder stor 
rugbydag i Erritsø. Mere herom i næste 
nummer af SPORT.

Pertti

UNGDOM
TRÆNING
Hver torsdag i Hal 1 i Erritsø idrætscenter 
fra 17.30 til 18.30 i januar/februar.

NYT U12 HOLD
Vi har i vinteren arbejdet med de helt 
unge og er lykkedess med at få et nyt 
U12 op at stå og arbejder videre med de 
andre årgange.

BLAND SELV IDRÆT
Fra uge 8 til uge 13 har vi ”bland selv 
idræt” på programmet for 5-6 årgang, 
hvor alle de unge kan møde op til gratis 
træning på vores baner.

Paul Erik

18/03 Lørdag Træningskamp Erritsø CSR

15/04 Lørdag 1. runde, 2. div. vest Erritsø RC Odense

13/05 Lørdag 2. runde. 2. div. vest Aalborg/Holste-
bro

Erritsø

27/05 Lørdag Pokal-semifinale Modstander og 
sted oplyses i 

27. marts

 

03/06 Lørdag 3. runde, 2. div. vest Erritsø Aarhus RK II

10/06 Lørdag 4. runde, 2. div, vest Odder RK Erritsø

26/08 Lørdag 5. runde, 2. div. vest Erritsø Aalborg/Hol-
stebro

09/09 Lørdag 6. runde, 2. div. vest Aarhus RK II Erritsø

07/10 Lørdag 7. runde, 2. div. vest RC Odense Erritsø

14/10 Lørdag 8. runde, 2. div. vest Erritsø Odder RK

21/10 Lørdag Pokalturnering 
2023/2024, 1. runde

 Lodtrækning i 
okt. 2023

18/03 Træningskampe Erritsø

22/04 1. DM stævne, Odense

13/05 2. DM stævne Speed, København

27-28/05 Besøg af RC Grøningen (Holland)

10/06 3.DM stævne Erritsø, samt besøg af Hamborg(Tyskland)

02/09 DM Speed 

16/09 5. DM stævne Århus

07/10 6. DM stævne Hundested

Uge 42 Skotland 

FORELØBIG ÅRSPLAN

Billedet er fra årets første ungdoms træning i Erritsø idrætscenter.
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SVØMNING

FREDERICIA SVØMMEKLUB 
– EN DEL AF EGIF
Intet nyt fra Vestfronten – Masser af nyt 
fra Fredericia Svømmeklub, en del af 
EGIF. I den nærmeste fremtid, har vi en 

del arrangementer, der byder på både 
nye og gamle traditioner og vi håber na-
turligvis på, at så mange som muligt vil 
bakke op, om alle de fantastiske tiltag, 
der foregår på tværs af svømmeklubben.

Uge 5 Emneuge i svømmeskolen med fokus 
på dykning – det bliver super sjovt!

Erritsø Idrætscenter og 
Fredericia Idrætscenter

Uge 7 Vinterferie i svømmeskolen

Uge 7 K1 træningslejr

24 - 26/2 Dronning Dorotea Cup, for klubbens 
konkurrenceafdeling

Slotsøbadet i Kolding

10/03 Sponsorstævne, klubbens konkurren-
cesvømmere svømmer penge ind

Fredericia Idrætscenter

16/03 Generalforsamling Info følger

26/03 Parasvøm Danmark, svømmestævne Erritsø Idrætscenter

Påskeferien Aquacamp mandag til onsdag Erritsø Idrætscenter

KLUBMESTERSKABER DEL 3
Fredag d. 27-01-23 var det tid til Klub-
mesterskabernes 3. stævneafsnit og 
denne gang skulle vores bedste svøm-
mere ud at svømme på den lange bane. 
For nogle blev det første gang, andre er 
mere rutinerede og vant til at svømme i 
det lange bassin. 

Der er stor forskel på at svømme på 
kort- eller langbane. For nogle er dette 
en fordel for andre det modsatte. Det 
er netop derfor, at vores Sportschef Örn 
Arnasson, i år har indført, at klubmester-
skaberne skal favne mangfoldigheden 

Arrangements kalender:
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SVØMNING

og ikke ”blot” være et tag-selv-bord, for 
de svømmere der er superstærke i spe-
cifikke og hurtige løb.

Derfor SKAL svømmerne både svømme, 
korte og lange distancer. De skal igen-
nem samtlige stilarter og de skal også 
ud at svømme 2 stævneafsnit på kort-
bane og 2 på langbane.

BEGYNDERSTÆVNE 3
I samarbejde med Svøm Danmark og 
klubberne i trekantområde, afholdes der 
årligt 4 begynder stævner. De kan bedst 
sammenlignes med miniput stævner i 
eks. fodbold og håndbold, for det hand-
ler mere om at være med og vise hvad 
man har lært gennem de seneste må-
neder end det handler om at præstere 
og vinde. Til begynder stævnerne er alle 
nemlig vindere og det er de, fordi de 
stiller op og yder deres bedste.

Endnu engang har vores yngste svøm-
mere dystet mod Vejle, Kolding og 
Delfinen (Strib).  De har fået vist alle de 
færdigheder de har lært gennem deres 
træning, med støtte fra vores fantastiske 
trænere i både svømmeskolen og på 
klubbens K4-talenthold.

UGE 5 I SVØMMESKOLEN
Der er emneuge i svømmeskolen, vi har 
fokus på dykning. Lige fra at lære, at få 
hovedet under vand, til at hente udstyr 
på bunden af den dybe del af bassinet. 
Så husk at komme og være med.

SPONSORSTÆVNE
De bedste svømmere i klubben skal nu 
ud at søge sponsorer til det kommende 
sponsorstævne. Stævnet løber over 
12 timer fra fredag kl. 19:30 til lørdag 
morgen kl. 7:30. I år kommer det til at 
foregå i Fredericia Idrætscenter, sidste 
år var vi i Erritsø Idrætscenter og her 
svømmede bare 40 svømmere mere 
end 90.000 kr. ind til klubben. Vi søger 
sponsorer, både til at sponsorere nogle 
svømmere, men også sponsorgaver til 
vores amerikanske lotteri, der foregår 
fredag 10/3 om aftenen.

Alle firmasponsorater over 2.000kr, 
vil blive lagt på vores hjemmeside og 
nævnt i diverse medier efter stævnet er 
afholdt. 

PARASVØMMESTÆVNE 
Søndag d. 26. marts, sæt et stort X i 
kalenderen.

Parasvøm Danmark, kommer til Erritsø 
Idrætscenter, med det der, for Fredericia 
by, vil være det første Parasvømme-
stævne nogensinde. 

Erritsø Idrætscenter og Fredericia 
Svømmeklub, en del af EGIF, er værter 
ved dette arrangement og målet er na-
turligvis at få skabt stemning og fest i 
og omkring svømmehallen, så vi kan 
vise vores gæster, at Fredericia by og 
Fredericias svømmehaller er de oplagte 
steder til svømmearrangementer af en-
hver art.
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Så kom og støt op, om Para svømmerne 
fra Danmark, deltag i vores lotteri og 
vær med til at få skabt en fantastisk 
stemning i og omkring Erritsø Idræts-
center.

VI SØGER TRÆNERE
Har du en indre drivkraft 
for undervisning? 

Kan du lide at lege i vand? 

Har du lyst til at give glæden ved vand-
plask, leg og bevægelse videre til andre? 

Så tøv ikke med at kontakte 
vores svømme skole på 
medlemskontor@fredericia-svom.dk

Sæt et stort x i kalenderen allerede nu, 
for i Påskeferiens 3 hverdage, der afhol-
der vi Aquacamp for de 8 -12 årige i Er-
ritsø idrætscenter. 

Der bliver masser af landaktiviteter, sjov 
og venskaber – så tag din bedste ven 
under armen, og kom afsted til 3 sjove 
dage i vandet. Hold øje med hjemme-
siden, for det er her du kan tilmelde dig 
og tilmelding åbner snart.
www.fredericia-svom.dk

Vi glæder os til at se mange glade 
vandhunde.

Pia

SVØMNING
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BADMINTON

Bestyrelsen i EGIF Badminton indkalder hermed til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Onsdag 22. marts 2023 kl. 19:00 i Erritsø Idrætscenter

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5.  Valg af formand 
– Preben Nyeng er på valg - mod-
tager genvalg

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og suppleant(er) 
–  Bestyrelsen udgøres pt. af 

Preben Nyeng, Lene Uglebjerg 
og Dan Rask 

–  Der skal vælges 2 nye be-
styrelsesmedlemmer 
(Interesserede kandidater 
bedes rette henvendelse  
til bestyrelsen hurtigst muligt)

7. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 
suppleant for bilagskontrollanter

8. Eventuelt

Medlemmer, der ønsker forslag 
behandlet af generalforsamlingen, 
skal indsende disse til: 
formand@egif-badminton.dk 
senest 14. marts 2023

BESØG PÅ SOSUSKOLEN
2. december var vi 20 aktive seniorer på 
genbesøg på Sosuskolen. Vi blev mod-
taget med velkomstdrink (alkoholfri) og 
flot pyntede borde. 

Først blev vi vist rundt på skolen af 
eleverne, og senere var der arrange-
ret flere aktiviteter. Herefter serverede 
eleverne en lækker 3 retters menu. De 
havde virkelig gjort sig umage. 

EGIF AKTIVE SENIORER
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Vi mødte en flok dejlige og søde men-
nesker og fik en rigtig god oplevelse.

JULEAFSLUTNING
Her var 118 aktive tilmeldt. Det blev af-
holdt i cafeen og vi fik Sannes dejlige 
jule mad. Som noget nyt skulle man 
møde op i ”juledress”, det havde virkelig 
sat gang i fantasien. 

En hyggelig og sjov dag.

CYKELVESTE
Vi har fået sponseret cykelveste til 
cykelholdet fra ADP, så nu kan cyklisterne 
færdes sikkert i trafikken.

SPIS SAMMEN
Næste dato er 28/2. Tilmelding og beta-
ling til bestyrelsen senest 21/2.

MEDLEMSTAL
Vi er nu over 200 medlemmer. Dejligt 
at møde mange nye mennesker og se 
de ”gamle” igen. Det er en stor glæde 
for foreningen, at så mange har lyst til 
motion og samvær hos Aktive Seniorer.

Bestyrelsen

EGIF AKTIVE SENIORER

GENERALFORSAMLING
EGIF Aktive Seniorer afholder 
generalforsamling 

Tirsdag d. 07.02.2023 kl. 11.00 i 
Erritsø Idrætscenter 

Dagsorden i henhold til vedtæg-
terne. Evt. forslag skal være for-
manden i hænde senest 8 dage 
før.

26



27



Få et GRATIS uforbindende tilbud - på vores webside
www.tagpap.com

Mobil: 20 15 59 90 ·mail: tagpap@tagpap.com

Snedker - &Tømrerforretning
Sønderskovvej 5 - 7000 Fredericia

Telefon 75 94 20 78

Lillebælt Tagservice

Alt i Tagpap
Pap i  ere farver - 15 års produktgaranti

Listedækninger - beboelse - Garager - Tilbygninger
Tlf. 75 94 59 95 - 20 15 59 90                

EmaiL: info@lb-tag.dk

www.lb-tag.dk

Nicolaj Seelig Sandra Nielsen
Statsaut. ejendomsmæglere

Vælg den rigtige
 ejendomsmægler
home står for salget af 

hver 3. bolig i Fredericia

75 93 02 66
www.home.dk

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

Brude- og festkjoler · Egen kollektion
Syning af specialopgaver · Forandring af tøj

www.gittedahlhusdesign.dk

7594 1684


